
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 תשע"ו     י"א באלול           
 2016 בספטמבר    14                                                                               
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2016במניין  לשנת    8 -ה  פרטיכל  ישיבת  המועצה                         

  1613/9/שהתקיימה ביום                                         
    

 
 ראש המועצה -  מר אלי לוי משתתפים: 
 מ"מ ראש המועצה -  מר אלון בנדט   
 סגנית ראש המועצה - גב' רונית דמרי עייאש   
 חבר מועצה -  מר תמיר אמר   
 מועצה חבר -  מר לב בינמן   
 חברת מועצה - עו"ד לימור לוגסי   
 חבר מועצה -  מר יוסי ניסן   
 חברת מועצה -  ד"ר יעל סנה   
 חבר מועצה -   מר נסים פרץ   

 
   
 יועץ משפטי - עו"ד חיים שרביט   נוכחים: 
 משרד רואי חשבון שכטר מאס קריספל -  רו"ח דורית כהן   
 מבקר המועצה -  מר שמואל לביא   
 מזכירת המועצה -  גב' עדנה זטלאוי   
 עוזר ראש המועצה -  ר עובדיה צבימ   
 גזברית המועצה -  גב' ליליאן אדרי   
 מהנדס המועצה - 'סלאבן פנוביץ אדר'   
 קב"ט המועצה -  מר דני מלכה   
 מנהלת לשכה -  גב' זיוית תורג'מן   

 
 
 
 
 

 2/8/16מיום  7/16ישיבה  . אישור פרטיכל1 על סדר היום: 

 . דווח ראש המועצה.2   

 . אישור המלצת ועדת תמיכות )תמיכה לצופים ותבחינים לשנת 3   

       2017) 

 . אישורי תב"רים:4   

       4.1 

 הקמת ספר נכסי מקרקעין – 313 תב"רהגדלת       
 ₪  25,000ע"ס  3.3.2015מיום  התב"ר אושר בישיבת  מועצה       
 קרן לעבודות פיתוח. במימון      
 במימון קרן ₪  100,000המועצה מתבקשת לאשר הגדלה ע"ס       
 ₪. 125,000יעמוד ע"ס  ר"תבלעבודות פיתוח כך שה      

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

      4.2 
 

 במימון קרן ₪  30,000אטום גגות מבני דת ע"ס  – 334 ר "תב      
 לעבודות פיתוח.      

 
       4.3 

 
 במימון קרן ₪  150,000ציוד וריהוט בתי כנסת ע"ס  – 335  ר"תב      
 לעבודות פיתוח.      

 
      4.4 

 
 במימון קרן ₪  600,000רכישת מכונת טיאוט ע"ס  – 336  ר"תב      
 לעבודות פיתוח.      

 
 

 ."עידן הנגב" של  2015לשנת  "ח כספי. דיון בדו5  

 

 .2016נין לשנת במ 8 -וח הישיבה המבקש לפת -  אלי לוי
 היעדרותי לצורך נסיעה לדרום קוריאה נדחתה משבוע שעבר משום הישיבה   
 מטעם מרכז השלטון המקומי ומשרד החוץ.  

 .שנות נישואים 50שציינו מברך את ניסים ואתי פרץ     
 עינב הילה ועדי וסבים לנכדים. לאייל , הורים משפחה נפלאה      

 
 אני רוצה לברך ברכה אחת  לנכדים. גיע אך היו לה התחייבויותאסתר רצתה לה - ניסים פרץ

 גיענו לזמן הזה".יוהוקיימנו שהחיינו ...."    
 

 אמן.  
 

  אישור פרטיכל - 1לסעיף 

 

 הפרטיכל אושר פה אחד –החלטה 

 
 דווח ראש המועצה – 2לסעיף 

 
 , מסמכים 2הצעות לסדר שיעלו בסוף הישיבה הנחתי בפניכם  2יש לנו  -  אלי לוי

 ה מלהבים.לשון הרע מאת מר סמדג' יבתלפני תביעה ודמכתב  הראשון,  
 שבבית הכנסת תפארת להבים מדברים  ןאני אמרתי ליוסי ניסלענין זה,     

 .כנגד המועצה את המשפט)יוסי( ה מימן לך 'על כך שמר סמד'ג  
 

 גם מחלקת השני, והרבה מאוד בזכות הגזברית אני שמח מאוד ואגב המסמך     
 ב לפרויקט קריאת מים מרחוק.ותקצ בקבלת אישור תרמה את חלקהההנדסה     
 החובות כל הוסרה ולפיכך התביעה נגדנו באשר לחוסר ההתאגדות גם     
 למעשה נמחקו, קבלנו את הודעת הזכיה ם שדברנו עליהם כל הזמן יאליהוירטו    
 על פרס ניהול כספי    
 ענק כספי אלא רק תעודה, בעקבות זאת כנראה נחזור מ ןאיכבר לפרס זה     
 להיות מועצה איתנה.    



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 תודות גם לועדת הכספים ומנהלי המחלקות ולכל השותפים כולל חברי     
 תודה רבה!!! .המועצה ועד אחרון העובדים    
 זו מתנה גדולה מאוד!!! זה אינו מובן מאליו, הזמנתי את יו"ר ועדת הכספים     
 לטקס.    

 
 יושבת פה יו"ר ועדת חינוך, השקענו השנה בצורה משמעותית מעבר להשקעה     
 , יש להודות בית הספרחצר ב השנתית הרגילה, עוד מבקש להשקיע בריצוף    
 כמובן גם ותודה מיוחדת לעובדיה ולעובדים שעבדו עימו אפילו בחופשת הקיץ,     

 לחיים גל.  
 

 טיבית רמתקני משחק, מקווה שליליאן תהיה יותר קואופ ,ותלנו עוד הצלל יש    
 ותאפשר לנו להמשיך.    

 
 אשל הנשיא נפתח השנה באוירה נהדרת, מנהלת ביה"ס קבלה הנחייה לבנות     
 בשנה  חוזרטוען שהוא אמנם לחמש השנים הבאות, המנהל הקודם תכנית     
 נות את תכנית החומש, זה עצם העובדה שהוטל על המנהלת לבאולם הבאה,     
 מרמז להמשכיות.    

 
 חטיבה התלמידי בה בניית תכנית ל "לית משרד החינוךתי אתמול עם מנכנפגש    
 , ידי חטיבת הבינייםמותל 07:00 -יא',יב', יסעו בקרי, כיתות י', עליונה ה    

 לית בקשה שנשתתף גם בביה"ס באשל, ", המנכ08:00 -יסעו ב ט, -כיתות ז  
 לתקצב השתתפויות שלנו בבית הספר אך לא לשוטף אלא הסכמתי   
 בתקציב שנה הבאה אמליץ להעמיד בפרויקטים שיקדמו ילדים בישוב. לפיכך,   
 אלש"ח לפרויקטים משותפים. 400 -כ  

 
 הזכאים לבגרות של ילדי להבים באשל, כותרת שיעור שואלים אותי מה     
 ישובים , זכאות לתעודת בגרות 93% -הגיעו ל תלמידי להבים" שבע" ןמעיתו    
 שאנו בחמישיה מאמין דומים לנו הגיעו להישגים נמוכים יותר, האחרים     
 הראשונה.    

 
 שכונת שרוניםע"ש אריק ולילי יחד,  ,אני קורא לשכונת שרונית     

 תשתיות כבר קבועות באדמה, מצעים הונחו, עזריאלי החלו לבנות.הבשכונה,     
 

 עם רשות מקרקעי ישראל על פיסת השטח למועדון הסכם בשעה טובה נחתם     
 אזרחים ותיקים.הפעילות ל    

 
 דברנו אתכם כבר בעבר על כוונה להעביר את מחסני המועצה למקום יותר     
 מלאכה, הכל גדרות ומצלמות, מחסנים ובית , כשהוא כולל קרוב לבית העלמין    
 חות של הישוב.לפי צרכי ההתפת    

 
 שתיכלל  בריכה אולימפית במקום המחסנים בשד' הזית רוצה להקים  ובינמן     
 הספורטק.בתחום     

 
 מהמצב כיום. 3זה יגדל פי חניון הרכבת גם מתקדם במשרד התחבורה.     

 
 לא הוציאו לנו תשובה? 8200 -  סנהיעל 

 
 ובה.טרם קבלנו תש ,סגלסדברתי עם עו"ד ויי -  אלי לוי

 
 אנו עומדים לקראת סוף הכנת תכנית אב לספורט, כדי לקבל תקציבים שונים     
 בנושא אנו נדרשים להציג את תכנית האב.    
 לשאלת החברים חנוכת האיצטדיון בוטל. אני ממתין למשהו פרודוקטיבי     



 

 

 

     
 

 מהשרה לפני החגיגה של חנוכת המגרש.  
 

 רה באיצטדיון. מוזמנים.סיור תאו 19:30מחר בשעה      
 לשאלת רונית ברגע שיהיה מוכן לא נשהה אלא נפעיל אותו, בקשתי מבינמן     
 לסייע לעובדיה בהפעלת המתקן.    

 
 

 המלצות ועדת תמיכות – 3לסעיף 
 

 ראשית, המועצה קבעה כי תוענק תמיכה לצופים, אולם כדי לבדוק ולבחון   –חיים שרביט עו"ד 
 שהגיעה באיחור כינסנו את ועדת התמיכות ואישרנו תמיכה  את בקשתם       
 ₪. 97,750בסך        

 נפגשנו עם יו"ר הנהגת דרום וסיכמנו כי השבט יבנה תכנית עם יחידת הנוער      
 כדי להעמיק את הקשר עם הקהילה וכדי לקבל תמיכה על פרויקטים      
 . איכותיים משותפים     
 תמיכה בפעילות הקהילה התומכת, מדובר בתושבי להבים הוספנו לתבחינים      
 אשר בחרו להמשיך לגור בביתם ולקבל שירותים מסויימים על מנת לסייע      
 להם כאן בביתם.     

 
 שנים וגם תקצב אותו, העמותה היא  3הג'וינט הריץ את הפרויקט הזה משך  -  אלי לוי

 ₪  20,000-החליטה לתמוך בעמותה משותפת למיתר וללהבים וכל רשות     
 בעמותה זו.    
 החלטות:

 לתנועת הצופים העבריים שבט נופר.₪  97,750פה אחד הוחלט להעניק תמיכה בסך 

 .2017אושרו תבחיני התמיכות לשנת 

 

 אישורי תב"רים - 4לסעיף 

4.1 . 

 ם זה נראה סכו₪? אלף  100-וכעת אתם מגדילים ב₪ אלף  25 מדוע אישרתם - יוסי ניסן
 עתק.    

 
 .בתקצוב הראשון בצענו טסט קייסכי  -  אלי לוי

 
 ספר שכזה יאפשר לנו הפקעות, ללא הספר אין לנו שליטה על כך. -אדר' סלאבן פנוביץ'

 
 עובדיה העיר לנו עוד הערה, כשאני מבקש תקציבים מהפיס או רשות הספורט  -  אלי לוי

 נכסים מחליף את זה. מבקשים בעלות, ספר    
 

 ₪.אלף  100-ההגדלה בתב"ר ב מאושר פה אחד –החלטה 
 

4.2 . 
 משרד הדתות רוצה שנקים מועצה לשאלת תמיר, היכן משרד הדתות בענין זה,  -  אלי לוי

 אנחנו בלהבים  .שנתי ₪מליון  1 -כ  דתית, המשמעות היא תקציב בסך של    
 רב.נותנים שירותי דת לעילא ועילא, לא אני אומר את זה אלא ה  
 גשמים.הטום מיוחד ואוגמים את מי מקוואות, מבצעים אי 3יש לנו לענין התב"ר,   

 
 אושר התב"ר.פה אחד  –החלטה 

 
4.3 . 
 

 לבטל את הנוהג של  בריהוט בתי הכנסת אני מציע משתתפת  המועצהאם  - תמיר אמר
 בבתי הכנסת ולאפשר לכל מי שנכנס לשבת ללא תשלום שמות על הכסאות     
 נוסף.    



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 המקומית להבים תקצה את הכספים אני מציע כי ההחלטה תהא: המועצה  -  אלי לוי
 במסגרת ההקצאה לא יוכלו  .המושבים והריהוטלרכישת לבתי הכנסת     
 להימכר ע"י ועד ביה"כ, והם יהיו פתוחים לשימוש הקהל המושבים     
 וציבור התושבים בכל עת.    

 
 פה אחד אישרה המועצה הן את התב"ר ואת הצעת ההחלטה של ראש המועצה. –החלטה 

 
 

 אחרת עולם כמינהגו ינהג. מועצה מקומית להבים.על המושבים צריך לרשום  - שמואל לביא
 

 על המושבים, לא סגור כרגע על הנוסח אבל ירשם  רשוםכדאי ל .אני חושב שכן -  אלי לוי
 משהו.    

 
4.4. 
 

 ונה אינה מספקת את צרכי הישוב, אנחנו מדברים על מכונה חדשה, המכ -  אלי לוי
 ק"מ ביום בגדולה. 20ק"מ ביום במכונה קטנה,  10ההספקים הינם     

 
 עובדים. 6 -מכונה ו 1אצלנו  .עובדים 12עם גדולה  1 -קטנות ו 2בעומר  - ליליאן אדרי

 אלש"ח. 600המכונה עולה     
 

 עד שלא תהיה לנו עסקה טרייד אין או מכירה של הרכב הישן.נחנו לא נרכוש א -  אלי לוי
 

 פונה לתמיר ומבקשת התייחסותו. –רונית דמרי עייאש 
 

 את עצמה  ירההמכונה מחאין עסקאות ליסינג לסוגי מכונות אלו וזה מובן.  - תמיר אמר
 אחרי שנתיים.    

 
 פה אחד אישרה המועצה את התב"ר. –החלטה 

 
 

 דו"ח כספי עידן התעסוקהדיון ב – 5לסעיף 
 

 בשל היותה של עידן הנגב תאגיד גם של להבים עולים הדו"חות על שולחננו. -  אלי לוי
 

 .2014-02015המועצה דנה בדו"חות לשנים 
 
 
 

 . כנראה שעולם כמינהגו נוהג ואין שינוי גם כעת ועתה נפנה לבקשות של יוסי -  אלי לוי
 כשחזרת למועצה.    

 
  רוך שינוי גברי בועדת חינוך, איריס חיימי במקום פנינה לוי"."מבקש לע    

 
 איריס חיימי  לא תחליף את פנינה משום שפנינה אינה מגיעה לישיבות הועדה.    

 
 

 אישרה מליאת המועצה את גב' איריס חיימי לחברה בועדת חינוך. פה אחד. –החלטה 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

 השבוע פורסם כי נערך טקס ביער  יתון סוף"בע –טקס ביער מדינות גרמניה  -  אלי לוי
 עדכון חברי המועצה מראש להבא  –גרמניה לקריאת חלקו ע"ש עיר בגרמניה     
 לשלוח הזמנה" .    

 בעבר יאנה מהקק"ל היתה מתאמת עימנו את קק"ל, ההטקסים הם של   
 הטקסים חצי שנה מראש, והיינו משתתפים ואף מביאים ילדי בית ספר או   
 וגם הם לא אנחנו לא ע מוזיקלי כלשהו. כעת תלמידי קונסרבטוריון לקט  
 בעבר הודענו על כל טקס שכזה ולא זכינו להשתתפותכם. מחוייבים בתיאום.  

 
 "מצב הבטחון בישוב ועדכון כל חברי המועצה:  

 –שערי הכניסה, המשך פרויקט הצבת המצלמות ברחבי הישוב ובהיקפו  -
 תמונת מצב

מדוע בוצעה ללא פתרון הולם אחר, מדוע  –ת קבלן השמירה הפסקת עבוד -
לא עודכנו בדבר זה חברי המועצה/התושבים/חברי ועדת הבטחון. )הצעה 

 להבא לדאוג לעדכן את כולם( –

הצבעה במליאה על החזר החלק היחסי של תשלום אגרת השמירה בימים  -
 בהם לא הוצב שומר בכניסה

סוף פרטים של חשודים והעברתם טיפול בנכנסים חשודים בכניסה, אי -
 למאגר מעקב בשיתוף המשטרה

 הצעה לפרסם ביקוש בני/בנות הישוב למערך האבטחה". -
 

 ראש סקירה לחברי המועצה. מדי פעם ראשי הועדות נותנים   
 סקר כאן את הבטחון ואני מציע לך לקרוא את הפרוטוקול.הועדה   

 
  ארזי לא תפקדו, אני חתכתי את הספקים והקבלנים אינם מקבלים כאן הנחות,    -

 זה והבאתי חברה אחרת למעט איוש המוקד שהוא יותר מקצועי ולא ניתן    
 שומרים. 2להחליף לתקופה קצרה, הוצבו כאן כל ערב    
 הזדמנות נוספת.לארזי במרכז השלטון המקומי וניתנה  בצענו שימוע  

 
 חלה אחריות, לא לנסות  בנוגע להחזר הכספים, על כל אחד מאיתנו כולל אותך  -
 לא יקרה כלום אם תעמוד מול  .המועצה למצוא חן בעיני התושבים על חשבון   
 תושב ותאמר המועצה פעלה נכון.  

 
 לפרסם את זה לפני שזה נדון כאן? אבל למה צריך - רונית עייאש

 
 ני בני ובנות הישוב במערך האבטחה, אתה ישן, כל מי שיושב בשער אלו ב -  אלי לוי

 הישוב ולכן אני אומר: תבדוק את הדברים לפני.    
 

 גם אם  .לייצג את התושבים לענות לשאלותגם ושב שהתפקיד שלנו ראשית ח - יוסי ניסן
 נעים אסור לקחת את זה לקטע אישי. זה לא    

 מציקים והבטחון הוא הדומיננטי, האני פה ע"מ לדבר על הדברים המטרידים ו     
 ולם כמנהגו נוהג, קבלתי את תשובתכם ואני עלדיבורים של הרגלים,  אין מקום    
 אעביר אותה.    
 .אני מקבל את ההערה, בפעם הבאה אבדוק מול אנשי המקצוע    

 ממה שראיתי יש פה דברים מטרידים:  
 רכב נדבק לרכב ונכנסים יחד. –כניסה של רכבים  .1    
 על פתרונות למניעה. אשמח לשמוע        
 .ויאפשר לו לצאת . גניבה של רכב של תושב ושער יפתח אוטומטית2    
 . חוסר שומר בכניסה זו הרתעה שאיבדנו.3    
  . רישום חשודים.4    
    5........ . 

 



 

 

 

 
 
 
 

 אם מישהו חשוד  עליך. עוצר אותך כאן כי אני מנסה לשמוראתה מסתבך ואני  -  אלי לוי
 פנות אליו ולקחת את פרטיו ליש להם רשות אם ה ,"ט או המאבטחבעיני הקב    
 ? בודאי שלא!!!האישיים    

 
 לשוטרים מותר. - יוסי ניסן

 
 גם שוטרים פועלים תחת מגבלות. - עו"ד שרביט

 
 והשווק של מערכת  הדבר היחידי שהיינו צריכים לעשות יותר טוב, זה הדוברות - תמיר אמר

 .יודעים או מכירים את הנושא האבטחה. יש הרבה מאד תושבים שאינם    
 
 

 לקפוץ מעל הפופיק לפני בדיקה,  יפסיקובקשה לכל אחד מהנושאים,  - רונית עייאש
 לייקים. 150רום הזה בשביל ולא מוכרים את הפ  

 אתה כתבת שתחזיר להם את היומיים האלה, אתה לא יכול להבטיח דבר כזה,     
 כולנו. מחר תמכור את , היום מכרת את הבטחון    

 
 תעשה בדיקה לפני. - תמיר אמר

 
 הבעייה חמורה אף יותר אם אינך מבין היכן טעית. - רונית עייאש

 
 המועצה תכין את עצמה למקרה שארזי מצטרפת לדברי רונית, מול חב' ארזי ש - לימור לוגסי

 לא יוכלו להמשיך.    
 

 ה איתך, הדרך שלך שגויה בזה אני מסכימ ,חושבת שתפקידנו לשרת את הציבור -  יעל סנה
 אתן לך לפגוע בכך. הזו עבדה למופת עד שהגעת ואני לא בעיני, המועצה    

 
 דרך לקבל את הלדעת  ,הייתי מצפה ממך כיו"ר ועדת בטחון בעבר להכיר נהלים - אלון בנדט

 ולא לפרסם דברים שלא נבדקו טוב  . תשובות ואני מבטיח לך היית מקבל הכל    
 היית נוהג בצניעות וכבוד לחברים שלך  אילו רקנתקבלו ממקור שלישי, ולרוב     
 יש בועדה חבר שלך, יכולת לפנות אליו. .שיושבים כאן    
 זה מעליב לקבל את הדברים שלך. ,אנחנו שנה עובדים קשה ביותר    

 
 גרמת, הבאת אותי להתעסק במה שאיני רוצה איני איש פוליטי ואתה מה  - מלכהדני 

 אנשים,  מספרם של ה, הבנות שלי קוראות בפייסבוק את דברילהתעסק עימו    
  .אני עובד כבר שנה וחצי על הפרויקט ,איני זוכר שבקשת לדבר איתי בענין    
 תלוי איך מציגים זאת. איני טוען שהכל מושלם אך הכל     

 
 "ט ויו"ר ועדת ליוסי להוריד ההצעה מסדר היום ולהיפגש עם הקב אני מציע -  אלי לוי

 הבטחון על מנת להתעדכן בפרטים שהעלה שנובעים מחוסר ידיעה.    
 

 לא מוריד. - יוסי ניסן
 

 אני מעלה הצעה להוריד מסדר היום להצבעה. -  אלי לוי
 

 מן, ניסים פרץ, יעל סנה.לוגסי לימור, לב בינמיר אמר, רונית עייאש, אלי לוי, ת -     בעד 
 יוסי ניסן - נגד

 אלון בנדט -    נמנע
 

 ברוב קולות הצעת אלי לוי להורדת ההצעה מסדר היום התקבלה. -החלטה
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 "ייעוד שטח לגינת כלבים" -  אלי לוי
 
 

 איש וחם פנו אלי, אין כרגע  100 -מעניין המון אנשים בישוב כזה  –גינת כלבים  - יוסי ניסן
 ורי המתנ"ס עד מקום חילופי אחר. עד עתה השתמשנו ברחבת הדשא מאח  
 אשמח אם המקום הזה יוכל לשמש לצורך גינת  שסגרו לנו את המקום הזה.  
 הכלבים עד למציאת מקום אחר.  

 
 אתה באמת מציע את זה שהילדים שלך ישחקו במשטח עם הפרשות כלבים. -  אלי לוי

     
 יש הנחיות תברואיות לנושא שכזה. - חיים שרביט

 
 כשאיתרנו את השטח,שנים  5-6יערות גרמניה היה עוד לפני  התכנון בפארק -  אלי לוי

 תספר על פארק הכלבים  ,שמואל .התקדמנו בשל סדרי עדיפויות לאאבל     
 בעומר.    

 
 ופרסום על גינת בהשקעה גדולה מאוד, היתה יחצנות גדולה שנים  5לפני  - שמואל לביא

 ר בשקט.סגולאחר חצי שנה זה נכלבים יחידה במינה בארץ,     
 עד לסגירתו היו תלונות תושבים ביחס לעומק הגירוף של ההפרשות, לאחר מכן   

 הגיעו הזבובים ואיתם עוד  מכןבפארק, לאחר התושבים בקשו להצמיד עובד 
 תלונות.

 למעשה מפתרון לכלבים זה הפך למפגע.    
 

 רתי לה לקדם.לבדוק אפשרות לקדם את הנושא ואיפשפנתה אלי יעל ובקשה  -  אלי לוי
 

 נפגשתי עם אלי בנושא.  פניתי לאלי בעקבות פניות בפייסבוק  ,כמוך יוסי -  יעל סנה
 .כשעה וחצי והוא אף היפנה אותי לסלאבן לקבל פרטים נוספים    

 
 ה למהנדס המועצה ולהסיר את ההצעה, מעלה להשאיר את ז אני מבקש -  אלי לוי

 להצבעה:    
 

 מן, ניסים פרץ, יעל סנה, אלון בנדט.ינמר, רונית עייאש, לוגסי לימור, לב במיר אאלי לוי, ת –בעד 
 

 יוסי ניסן. –נגד 
 

 ההצעה ירדה מסדר היום. –החלטה 
 
 

 אשל ביה"ס בהשתתפות מנהלת  17:00שעה  25/9/16הרמת כוסית ביום ראשון  -  אלי לוי
 מתנ"ס ועוד. ,גני ילדים,ספר הבית צוותי הנשיא,     

 
 ישיבה.נועל ה

 רשמה: עדנה זטלאוי       
 

 על החתום                                  
 
 
 

     -----------(-)----------   -----------(-)--------- 
 עדנה זטלאוי        אלי לוי               

  מזכירת המועצה     ראש המועצה           
 


